
 
 
 
 
 
 
         2013 
December 2012 

 
 
 

Jaarverslag 2019 
 
 

Jaarwerkplan 2020 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilburg, februari 2020 
 
 

 
 
 
 
 
          



2 

 

 

1.  Inleiding 

 
De Tilburgse Sportraad (TSR) behartigt de belangen van sport en sportbeoefening in Tilburg in 
de ruimste zin, zowel binnen als buiten verenigingsverband. De TSR onderhoudt daartoe 
contacten met sportverenigingen en andere sportaanbieders, met individueel of in informeel 
verband sportende Tilburgers en met maatschappelijke organisaties in de sfeer van onderwijs, 
gezondheidszorg en sociaal werk. 
 
De TSR is een onafhankelijk adviesorgaan dat de gemeenteraad en het college van B&W op het 
gebied van sport en bewegen gevraagd en ongevraagd adviseert over de hoofdlijnen van het 
sportbeleid van de gemeente. De adviezen kunnen op alle aandachtsgebieden betrekking 
hebben, waaronder in elk geval sportinfrastructuur, sportaanbieders, bevordering van 
sportparticipatie, maatschappelijke en promotionele waarde van sport, sport en onderwijs, sport 
en gezondheid, sportevenementen en topsport. Dit alles met als doelstelling dat kennis, ervaring 
en standpunten van de Tilburgse sportwereld in een zo vroeg mogelijk stadium worden 
betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid.  
 
Om deze taken optimaal te kunnen uitoefenen, richt de TSR zich op drie verschillende 
activiteiten: 
1. De TSR houdt zich actief op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het sportbeleid op 

nationaal, provinciaal en regionaal niveau en van ontwikkelingen in het wetenschappelijk 
onderzoek naar sport en bewegen.  

2. De TSR houdt op verschillende manieren voeling met wat leeft in de Tilburgse sportwereld: 

 Het TSR-bestuur houdt zijn vergaderingen zo veel mogelijk ‘op locatie’ bij een Tilburgse 
sportvereniging of sportaanbieder. De gastheer krijgt zo de gelegenheid ons bij te praten 
over het eigen wel en wee, over ervaringen in het contact met de gemeente en over 
problemen waarvoor de TSR wellicht aan een oplossing kan bijdragen. De TSR krijgt 
hierdoor inzicht in wat er aan de basis leeft en onderhoudt zo de binding met de 
georganiseerde sport. 

 Daarnaast organiseert de TSR in principe jaarlijks een discussiebijeenkomst (de 
Tilburgse Sportontmoeting) over een actueel thema, en bezoeken TSR-bestuursleden 
met enige regelmaat sportwedstrijden en -evenementen in de gemeente.  

 Actuele informatie over de activiteiten en standpunten van de TSR is te vinden op de 
website www.tilburgsesportraad.nl. Naast de traditionele communicatie via email, 
briefwisseling en persberichten, is de TSR verder actief op de social media Facebook, 
Twitter en LinkedIn. 

3. Ook het contact met de gemeente Tilburg wordt door de TSR op verschillende manieren 
onderhouden: 

 Bij convenant is de afspraak vastgelegd dat de portefeuillehouder sport in het college 
van B&W minimaal twee keer per jaar het overleg van het TSR-bestuur bijwoont. 
Daarnaast is er contact met de woordvoerders sport in de gemeenteraad en is de TSR 
alert op de agenda van de commissie Leefbaarheid. Over de uitvoering van het 
sportbeleid zijn er nauwe contacten met het Sportbedrijf, met name het team 
Verenigingsondersteuning.  

 De TSR wordt ambtelijk ondersteund door een medewerker van de  afdeling Sociaal van 
de gemeente Tilburg. De ambtelijk ondersteuner bereidt rapportages en adviezen voor, 
notuleert de vergaderingen en verzorgt een groot deel van de correspondentie. De 
ondersteuner vormt zo de verbindende schakel tussen gemeente en TSR, hetgeen 
ervoor zorgt dat enerzijds de TSR op tijd betrokken wordt bij beleidsontwikkelingen en 
hierover kan adviseren, en anderzijds het gemeentelijk apparaat op de hoogte blijft van 
wat er in de TSR en in de Tilburgse sportwereld aan opvattingen en wensen over het 
sportbeleid leeft. 

http://www.tilburgsesportraad.nl/
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2.   Jaarverslag 2019 
 
 
Voorgeschiedenis 
 
In 2017 heeft de Tilburgse Sportraad een Sportmanifest uitgebracht, waarin onder het motto 
“Wat gaat er goed? Maar wat kan er nog beter?!” aanbevelingen zijn gedaan voor het Tilburgse 
sportbeleid in de periode 2018-2022. Met het Sportmanifest, voortgekomen uit een 
discussiebijeenkomst met  vertegenwoordigers uit de volle breedte van de Tilburgse sportwereld 
(de eerste Tilburgse Sportontmoeting, april 2017) wilde de TSR de politieke partijen inspireren 
om zowel in hun verkiezingsprogramma’s als vervolgens in een coalitieakkoord aan het thema 
‘sport en bewegen’ de belangrijke plaats te geven die het verdient.  
In maart 2018 is de tweede Tilburgse Sportontmoeting gehouden, en uitgemond in een  
‘wensenlijst voor 2018-2022’ die in mei 2018 is aangeboden aan de nieuw aangetreden 
Tilburgse gemeenteraad. De TSR heeft daarbij aandacht gevraagd voor twee algemene 
uitgangspunten: 

 Sport en bewegen zijn niet alleen ‘leuk om te doen’, maar dienen een veel breder 
maatschappelijk belang (gezondheid, sociale samenhang en participatie, opvoeding en 
onderwijs), en de Tilburgse sport staat ervoor open om aan zo’n maatschappelijk dienstbare 
rol inhoud te geven 

 In 2018 heeft de gemeente een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe Tilburgse 
sportnota. De TSR heeft aangegeven daarover, zowel in de fase van visievorming als van 
uitvoeringsprogramma, actief te willen meedenken, en heeft er bij de gemeente op 
aangedrongen om daarnaast, in samenwerking met tal van maatschappelijke partners, tot 
een Tilburgs Sportakkoord te komen.  

  
Totstandkoming Tilburgse beleidsnota “Sport en Bewegen: meedoen is winnen” 
 
 De beleidsnota “Sport en Bewegen: meedoen is winnen”, die op 3 februari 2020 door de 
Tilburgse gemeenteraad is vastgesteld, focust meer dan voorheen op de inzet van sport als 
instrument voor het bereiken van een breder doel: het verbeteren en op peil houden  van 
gezondheid, levensgeluk en sociaal welbevinden van alle Tilburgers. Volgens de nota moet het 
gemeentelijk sportbeleid in de planperiode 2020-2024 op drie pijlers rusten: de bevordering van 
sportstimulering en sportparticipatie (‘voorkomen en activeren’), de zorg voor een hoogwaardig, 
breed toegankelijk aanbod aan accommodaties met inbegrip van de openbare ruimte (‘ruimte 
benutten en creëren’),  en aandacht voor talentontwikkeling, topsport en sportevenementen (‘om 
trots op te zijn’).  
De Tilburgse Sportraad is op diverse momenten actief betrokken geweest bij de totstandkoming 
van de nota: 

 TSR-bestuursleden hebben deelgenomen aan de kick off-bijeenkomst (het “stadsgesprek”) 
in oktober 2018 waarmee de ontwikkeling van de nieuwe Tilburgse sportvisie van start ging; 

 TSR-bestuursleden hebben deelgenomen aan de ‘verdiepingsbijeenkomsten’ (o.a. over 
topsport en talentontwikkeling, sport in het sociaal domein, sport en onderwijs, sport in de 
openbare ruimte, en evenementen) die rond de jaarwisseling 2018-2019 zijn gehouden; 

 TSR-bestuursleden hebben tijdens de totstandkoming van de nota op diverse momenten 
tussentijds feedback aan de samenstellers geleverd; 

 TSR-bestuursleden hebben eind 2019 een actieve inbreng gehad in de totstandkoming van 
een bijlage bij de nota waarin doelen, indicatoren en streefwaarden worden genoemd die 
richtinggevend zullen zijn voor de uitvoeringsprogramma’s. 

 
 
 

https://www.tilburgsesportraad.nl/wp-content/uploads/2017/08/TSR-Manifest-A4-liggend-oblong-definitief.pdf
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Totstandkoming Tilburgs Sportakkoord 
 
In het verlengde van het Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ (2018) wordt ook in 
Tilburg gewerkt aan de totstandkoming van een Lokaal Sportakkoord. Onder regie van 
sportformateur Dave Schoonen (SSNB) wordt gezocht naar samenwerkingsverbanden tussen 
gemeente, sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven om tot 
concrete projecten te komen rond vier thema’s: 

 Sport- en beweegstimulering voor 12- tot 18-jarigen 

 Sport en bewegen als middel tegen eenzaamheid 

 Sport en bewegen als middel voor het versterken van bestaanszekerheid 

 Sport en bewegen als middel voor de vitaliteit van werknemers. 
Na verkennende gesprekken (najaar 2019) met een groot aantal geïnteresseerde partners 
zullen in het vroege voorjaar van 2020 nog afzonderlijke bijeenkomsten worden gehouden met 
commerciële sportaanbieders en met een aantal Tilburgse werkgevers. Vervolgens zal de TSR 
in samenwerking met de sportformateur in maart 2020 een Tilburgse Sportontmoeting1 
organiseren die geheel gewijd zal zijn aan het vastleggen van concrete afspraken in een 
Tilburgs Lokaal Sportakkoord. Het spreekt voor zich dat voor deze bijeenkomst ditmaal niet 
alleen deelnemers uit de Tilburgse sportwereld maar ook tal van andere maatschappelijke 
partners zullen worden uitgenodigd.  
De Tilburgse Sportraad  is van meet af aan nauw betrokken bij dit project. De sportformateur 
overlegt regelmatig met het TSR-bestuur over de voortgang van zijn activiteiten, en ook met  
Paul Broers, die de aan het Sportakkoord gekoppelde functie van adviseur lokale sport vervult, 
heeft een kennismakingsgesprek plaats gevonden. 
 
Overige onderwerpen 
 
In het voorjaar van 2019 heeft de Tilburgse sportwethouder Erik de Ridder -  na in april 2019 
nog een informele ontmoeting met het TSR-bestuur te hebben gehad - zijn functie tussentijds 
neergelegd om als watergraaf leiding te gaan geven aan Waterschap De Dommel. Zijn opvolger 
Rolph Dols is kort na zijn aantreden uitgenodigd voor een TSR-bestuursvergadering en is daarin 
bijgepraat over de onderwerpen die de TSR anno 2019 als de meest urgente beschouwt.  
Een van deze thema’s is het tekort aan adequate sporthallen en sportzalen in Tilburg2. De TSR 
heeft van meet af aan gepleit voor vormen van  samenwerking tussen georganiseerde sport, 
gemeente en (bijvoorbeeld) onderwijs om meer hoogwaardige, multifunctioneel benutbare 
binnensport-accommodaties tot stand te brengen. De eind 2019 - mede op instigatie van Volley 
Tilburg en turnvereniging Kunst en Kracht - aan de gemeenteraad gepresenteerde plannen voor 
de inrichting van het Stappegoorgebied wettigen het vertrouwen dat op dit gebied nu belangrijke 
stappen zullen worden gezet. 
 
Hiernaast heeft de TSR in 2019 aandacht besteed aan tal van andere onderwerpen, waaronder: 

 Positionering gemeentelijk Sportbedrijf 

 Verbreding van de scope voor toekenning Mariska Lips Award 

 Erfpachtproblematiek rond gebruikers watersportbaan Tilburg 

 Jaarrapportage Verenigingsondersteuning 

 Gezonde school- en sportkantine 

 Beleid inzake (top)sportevenementen 

 Sport en bewegen in de openbare ruimte 

 Sportstimulering 12- tot 18-jarigen en ouderen 

 Afwegingskader sportaccommodaties 

                                                 
1  In 2019 is geen Tilburgse Sportontmoeting gehouden: de bedoeling was die te wijden aan de uitvoering van de 

Tilburgse sportnota en/of het Tilburgs Sportakkoord, maar beide hebben een langere totstandkomingsgeschiedenis 

gekend dan aanvankelijk gedacht.  
2 Nog eens bevestigd door het rapport ‘Ruimte voor Binnensport in Tilburg’ van het Mulier Instiuut (januari 2019). 
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 Jongeren op Gezond Gewicht 

 Brancherapport Sport (Nederlandse Sportraad) 

 Topsport en talentontwikkeling 

 Campagne Tilburgse Sportkampioenen 

 Rapport Regie op Kennis (Nederlandse Sportraad) 
 

en heeft de TSR inhoudelijk overleg gevoerd met: 

 Amateurvereniging Willem II 

 Collega-sportraden (bijeenkomst Papendal) 

 Hockeyclub Berkel-Enschot 

 Honk- en Softbalcombinatie Blue Lions 

 Korfbalvereniging Tilburg 

 Michiel de Haan (Sportbedrijf) 

 Rik van Wandelen (Sportbedrijf) 

 Sportcentrum Tilburg University 

 Sportinstituut Ooms Tilburg-Noord 

 Sportplezier Tilburg 

 Stichting Topsportopleiding 

 Tennisvereniging Quirijn 

 Turnvereniging Kunst en Kracht 
 
 
Themagroepen 
 
De TSR participeert in een aantal themagroepen - elk bestaand uit een of meer TSR-
bestuursleden, aan te vullen met externe deskundigen – die zich bezig houden met 
beleidsadvisering op een specifiek aandachtsgebied. We onderscheiden op dit moment de 
volgende thema’s: 

 Sportstimulering, gericht op de bevordering van (blijvende) sportdeelname, meer in het 
bijzonder door 12- tot 20-jarigen; 

 Accommodaties en voorzieningen, gericht op omvang, kwaliteit en benutting van het bestand 
aan sportaccommodaties in de gemeente Tilburg;  

 Topsport en Talentontwikkeling, gericht op bouwstenen voor een gemeentelijk 
Topsportbeleid; 

 Sportevenementen: een platform gericht op het naar Tilburg halen, resp. voor Tilburg 
behouden,  van grote (top)sportevenementen   

 Sport en bewegen in de openbare ruimte. 
 

 
Bestuurssamenstelling   (met functie, huidige zittingstermijn en aandachtsgebied) 
 
Frans van de Ven, voorzitter (-2020) 
Theo van den Hoek, secretaris (-2021) topsport & talentontwikkeling 
Jan Bellemakers, penningmeester (-2022)  accommodaties/voorzieningen 
Yvonne Visser, DB-lid (-2020)  sportstimulering; topsport & talentontwikkeling 
Marlies Barthel (-2021)   sportstimulering; accommodaties/voorzieningen 
Frans-Jan Bertens (-2020)   sportevenementen 
Ida Damen (ultimo 2019 aftredend)  sportstimulering, accommodaties/voorzieningen 
Martijn Musters (-2022)   topsport & talentontwikkeling 
Maaike van Santvoort (-2021)  sportevenementen 
Max van Veen (-2021)   sportstimulering; topsport & talentontwikkeling 
Tony Weggemans (-2021)   sport en bewegen in de openbare ruimte 
 
Het bestuur is in 2019 vanuit de gemeente ambtelijk ondersteund door Melissa Kolhorn. 
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Vergaderingen 
 
In 2019 zijn elf bestuursvergaderingen gehouden: op 9 januari, 6 februari, 11 maart, 3 april, 1 
mei, 10 juli, 7 augustus, 4 september, 2 oktober, 6 november en 25 november. Daarnaast kwam 
het DB maandelijks bij elkaar. 
 
 
Jaarrekening 2019  
 
In 2019 is minder dan begroot uitgegeven aan de bestuursvergaderingen. Ook is er geen 
Tilburgse Sportontmoeting georganiseerd. Meer kosten dan begroot zijn er gemaakt voor 
deskundigheidsbevordering  en voor de website. Dit laatste betrof een extra afrekening uit 2018. 
De TSR sluit het boekjaar af met een positief resultaat van € 963,68, dat wordt toegevoegd aan 
de algemene reserve. 
  

LASTEN Begroting  Werkelijk BATEN Begroting Werkelijk 

Bestuurskosten:   Subsidie Tilburg 5288,00 5288,00 

Vergaderingen 850,00 186,80 Rente 3,00 2,90 

Deskundigheidsbev. 0 272,25    

Algemene kosten        

Sportontmoeting 921,00 0    

Drukwerk 100,00 0    

Representatie 100,00 63,39    

Reservering website 2000,00 2000,00    

Bankkosten 120,00 141,03    

Communicatie/ICT 1200,00 1663,75    

Saldo naar Alg.Res.  963,68    

Totaal 5291,00 5290,90 Totaal 5291,00 5290,90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Jaarwerkplan 2020  
 
 
Uitvoeringsplannen Tilburgse beleidsnota Sport en Tilburgs Sportakkoord 
 
In de loop van 2020 zal de gemeentelijke beleidsnota Sport en Bewegen: Meedoen is Winnen 
worden geconcretiseerd in een drietal uitvoeringsprogramma’s, en zal er in samenwerking van 
de Tilburgse sport met de gemeente en een aantal maatschappelijke partners een Tilburgs 
Sportakkoord tot stand komen. De Tilburgse Sportontmoeting 2020, die op 3 maart 2020 wordt 
gehouden, zal geheel aan dit laatste thema gewijd zijn.  
De TSR streeft ernaar in 2020 actieve bijdragen te leveren aan zowel de projectenagenda van 
het Tilburgs Sportakkoord, als aan het uitvoeringstraject van de Tilburgse beleidsnota (met 
inbegrip van de door de gemeenteraad toegevoegde aandachtspunten ‘toegankelijkheid 
aangepast sporten’ en ‘topsportstimulering via #TeamTilburg’). 
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Overige onderwerpen 
 
Tot de onderwerpen waarop de TSR zich in 2020 zal richten behoren verder in ieder geval: 

 de rapportages van de themagroepen met de daaruit voortvloeiende vervolgacties; 

 het uitbreiden en versterken van de themagroepen met externe deskundigen: 

 het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over voor het gemeentelijk sportbeleid 
relevante onderzoeksrapporten, analyses en beleidsdocumenten waaronder in ieder geval 
het beleid inzake de Tilburgse sportaccommodaties, de publieke bekendheid van het 
Tilburgse sportbeleid en sportaanbod en de gemeentelijke begroting; 

 de jaarlijkse evaluatie van het convenant met de gemeente, en van de wijze waarop aan de 
TSR door de gemeente ondersteuning wordt gegeven. 

 
 
Inhoudelijk overleg met externe contacten 
 
De TSR zal ook in 2020 contact onderhouden met in Tilburg actieve maatschappelijke 
organisaties, met instellingen op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs, en 
vanzelfsprekend - o.a. door maandelijks ‘op locatie te vergaderen – met de Tilburgse 
sportwereld.  
 
 
Bestuurssamenstelling 
 
Het TSR-bestuur zal in 2020 voorzien in de herbezetting van ontstane vacatures, door de 
benoeming van een of meer nieuwe leden en/of de herbenoeming van in 2020 periodiek 
aftredende leden. 
 
 
Vergaderingen 
 
De bestuursvergaderingen zijn/worden in 2020 gehouden op: 

 woensdag 8 januari 

 woensdag 5 februari 

 woensdag 4 maart 

 woensdag 1 april 

 woensdag 6 mei 

 woensdag 1 juni 

 woensdag 3 juli 

 woensdag 5 augustus (onder voorbehoud) 

 woensdag 2 september 

 woensdag 7 oktober 

 woensdag 4 november 

 woensdag 2 december 
 
Welke van deze vergaderingen tevens het karakter van een overlegvergadering met de  
wethouder Sport zal hebben, is onderwerp van nader overleg. Zoals afgesproken in het 
convenant woont de portefeuillehouder Sport in het college van B&W minimaal twee keer per 
jaar een bestuursvergadering van de TSR bij. 
Ter voorbereiding van de bestuursvergaderingen is er een maandelijkse vergadering van het DB 
van de TSR. 
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Begroting 2020 
 
Voor de begroting 2020 is (in vergelijking met de begroting 2019) iets minder budget voor de 
bestuursvergaderingen begroot en iets meer budget voor deskundigheidsbevordering. Hierover 
worden door de TSR intern nog afspraken gemaakt. De overige uitgaven zijn voor 2020 
ongeveer gelijk begroot zoals in 2019 in de begroting was opgenomen. 
 

LASTEN Werkelijk 
2019 

Begroot 
2020 

BATEN Werkelijk 
2019 

Begroot 
2020 

Bestuurskosten:   Subsidie Tilburg 5288,00 5400,00 

Vergaderingen 186,80 650,00 Rente 2,90  

Deskundigheidsbev. 272,25 200,00    

Algemene kosten        

Sportontmoeting 0 930,00    

Drukwerk 0 70,00    

Representatie 63,39 100,00    

Reservering website 2000,00 2000,00    

Bankkosten 141,03 150,00    

Communicatie/ICT 1663,75 1300,00    

Saldo naar Alg.Res. 963,68     

Totaal 5290,90 5400,00 Totaal 5290,90 5400,00 
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